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AO REBANHO DE DEUS
– PR. JOSÉ NOGUEIRA –

Reflexões ainda
no clima da XIX
Conferência Missionaria
“Pois de Deus somos cooperadores” 1 Coríntios 3:9
Chegamos ao que chamamos de fim da
Conferência Missionária. É uma expressão
inadequada, pois as programações da
Conferência são apenas um belo começo
de uma saga de fé. Pois agora ainda seguem os planejamentos, avaliações, orçamentos, estudos nas reuniões do Conselho, exposição e aprovação na Assembléia.
Depois virão as bênçãos do SENHOR
Deus, nosso depender de Deus, nossa fidelidade, o trabalho dos missionários e o
andamento dos projetos: redundando tudo,
se Deus quiser, em conversões e fundações de igrejas firmes e missionárias, para
a glória de Deus!
Segunda-feira de manhã estive na igreja - parei alguns minutos num tempo de
saudosista oração de gratidão a Deus.
Revi a cabana do irmão Studd, os himalaias do irmão Sundar Singh e a praia das palmeiras que foi o solo dos grãos de trigo das
vidas dos irmãos Nate Saint, Jim Elliot, Pedro
Fleming, Ed McCully e Rogério Youderian.
Lembrei-me da história missionária,
com a Janeide chorando ao contar a história de William Carey, o homem que deu
a Bíblia à Índia!
Olhei com saudade o Restaurante Cristo é Vida. E parecia que sentia o cheirinho
das delícias e ouvia a música: “Recebemos a Missão de ir ao mundo proclamar...”
Atingimos o alvo da Oferta Especial de
Amor por Missões (chegamos a quase
2.200 reais). Louvado seja Deus! E os nosCONVOCAÇÃO
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sos Compromissos de Fé, juntamente com
o da igreja, ficaram em torno de 10 mil reais.
Fico a pensar no que poderia ter feito
mais e melhor? Estou consciente de que
dependi de Deus em oração, sendo fiel
ao meu compromisso de orar diariamente
por nossas conferências. E me esforcei
para que Deus fosse exaltado e o Corpo
de Cristo edificado (“Não que eu procure
donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito” – Filipenses 4:17).
Mas, acho que deveria ter falado mais
da importância de tal empreendimento para
a nossa vida e de toda a igreja como corpo. Sinto que alguns perdem tal privilégio,
honra e bênçãos! Desprezar ou não valorizar a instituição sagrada que é a igreja,
principalmente quando há uma mobilização como essa para exclusivamente fazer
a vontade Deus, é afrontar ao SENHOR
(Daniel 5:22-28). Mas este é assunto de
novas reflexões!
Queridas ovelhas, saibam que dou graças a Deus por cada um de vocês, cooperadores de Deus, e me sinto feliz em ser
apenas um como vocês!
Que o SENHOR Deus os abençoe ricamente, pois esta é a promessa dEle aos
que cooperam segundo as suas posses,
acima delas, desde cedo, renovando sempre, dispondo a vida, e indo até o fim (releia Filipenses, e louve a Deus por Sua promessa em 4:19).
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CRISTO:
ONTEM, HOJE E SEMPRE
PASSEIO MUSICAL PELAS PROFECIAS MILENARES ACERCA DE JESUS
A linguagem da música é universal. Para a
música não há fronteiras de tempo, espaço,
cultura, classe social, idade ou qualquer outra
limitação imposta por nossas compreensões
racionais e lógicas. A música toca os sentidos,
por isso ela é tão universal quanto eles. Para
entendê-la é preciso apenas ter sentimento. E a
sensibilidade foi nos distribuída generosamente
por Deus – e não há quem possa restringir ou
estancar esse dom divino.
Da mesma forma é Jesus Cristo. A Bíblia
Sagrada declara que “Jesus Cristo ontem e hoje
é o mesmo, e o será para sempre” (Hebreus
13:8). Ele é também universal. Sua mensagem
continua tão relevante para nós quanto o era
para os pescadores da Galiléia. Seu ser extrapola qualquer limitação espaço-temporal da humanidade. Por isso, Jesus Cristo continua sendo citado, estudado, reverenciado e amado. Dois
milênios não foram suficientes para ofuscar sua
importância. Mas, ao contrário disso, à proporção que o tempo passa, mais e mais a Sua atualidade é vista. Sua contemporaneidade ultrapassa quaisquer contextos humanos, inserindo-se
com todas as implicações na história humana.
Unir uma mensagem gloriosa através de um
meio tão sublime é deveras um desafio quase
impossível. Porém, é melhor dar um passo do
que ficar inerte diante de uma possibilidade –
por mais que seja difícil e árdua.
São estes dois pensamentos que norteiam
este musical. Transmitir a história e a mensagem universais de Jesus Cristo pela música – a
mais universal das artes. E, mesmo considerando todas as nossas limitações, e não nos
detendo por elas nem por causa delas, darmos
um pequeno passo a fim de que mais pessoas
possam ouvir, compreender e ser tocadas por
essas duas dádivas divinas.
Que as pessoas ao ouvirem possam ter a
mesma experiência daquele turista estrangeiro
que visitou “Os Doze Profetas” de Aleijadinho,
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em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Dizem que, depois de fotografar, ficou a olhar aquelas esculturas. Percebeu o toque de gênio naquelas figuras esculpidas em pedra-sabão. O
olhar dos profetas era enigmático. Olhavam as
nuvens? Ou se erguiam para o céu, além das
nuvens, como a esperar uma nova revelação
divina? O turista, de repente, deixou de ser um
curioso ou um apressado espectador, para pensar em como aquelas imagens o transportavam
para infinito.
Pensando nestas coisas, procurou saber
mais sobre aquela obra de arte. Descobriu que
o seu autor era Antônio Francisco Lisboa, carinhosamente apelidado de “O Aleijadinho”, por
causa de algumas deformidades de seu corpo.
Soube que Aleijadinho era mestiço, filho de um
português com uma escrava negra, e que teve
pouca instrução. Porém, foi um gênio e, dotado
de uma extraordinária força interior, trabalhava
incansavelmente. Seus auxiliares, Maurício e
Agostinho, amarravam as ferramentas em suas
mãos para que ele pudesse esculpir os profetas naquelas pedras. Suas limitações, dores
(suas mãos sangravam) nem o tempo conseguiram detê-lo. Ele concluiu suas obras aos 84
anos, quando também já estava cego.
O turista deixou o grupo de visitantes, e, solitário, permaneceu contemplando os profetas
de Aleijadinho. Ele agora os via de modo diferente. Parecia sentir a história que havia por
trás de cada olhar daquelas estátuas. Sabia que
cada golpe do buril do escultor era também um
talho em sua própria alma sofrida. Ele sentouse nas escadarias e chorou. Nunca mais as
veria apenas em sua superficialidade e para o
registro fotográfico de uma excursão turística.
Assim também aconteça a nós, ao ouvirmos
a mensagem musical do Cristo eterno, nunca
mais o vejamos como uma figura histórica da
qual apenas ouvimos falar em nossa fugaz viagem da pela vida.
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N OTAS E N OTÍCIAS

O TÚNEL DO TEMPO
Se Deus nos permitir, vamos fazer a maior missão evangelística que Fortaleza já
teve. Pois se conseguirmos atingir o alvo de
quatro mil pessoas assistirem ao Túnel do
Tempo, então teremos um evangelismo claro, bíblico, impactante e pessoal. Para realizarmos isto, estamos convocando todos os
membros de nossa igreja para se envolverem ou no Projeto Túnel do Tempo ou no
Retiro de Crianças. Não deixe de participar,
orando e cooperando. Lembre-se que nas
palavras de Jesus “ou você ajunta ou você
espalha” – Mateus 12:30.
RETIRO DE CRIANÇAS
No período de Carnaval – 25 de fevereiro
a 01 de março – teremos o nosso Retiro de
Crianças (5 a 11 anos). Um ônibus sairá da
igreja às 8 horas da manhã de sábado (dia
25/02) e retornaremos na manhã da quartafeira (dia 01/03). Serão quatro dia e meio de
estudos bíblicos, comunhão, brincadeiras e
esportes. As inscrições estão sendo feitas
com a Educadora Cristã Carmen Cinira
(Taxa de 40,00).
TREINAMENTO EBEC
Com mais de cem participantes e contando com a participação de irmãos de nossa igreja, de nossas congregações e de
duas igrejas-irmãs: Henrique Jorge e Sítio
São João, realizamos o abençoado Treinamento da Escola Bíblica Evangelizadora de
Crianças (EBEC). As missionárias Cláudia
Nícia e Ruth Burton ministraram as aulas e
trouxeram bastante ânimo e incentivo para
o trabalho com as crianças. Somos gratos a
Deus por vidas tão dedicadas que se dispõem a viajar centenas de quilômetros para
compartilhar suas experiências no trabalho
do SENHOR Deus.
Agora continuamos orando e planejando
o trabalho com as crianças, juntamente com
as lideranças das igrejas-irmãs que compartilham da mesma filosofia de trabalho.

BÊNÇÃOS NA FAMÍLIA SAMARA & OTÍLIO
Deus abençoou os irmãos Otílio e Samara com mais um filho. No dia 26 de janeiro,
nasceu o Estêvão – que, pela potência do
choro, se Deus quiser, será um poderoso
pregador da Palavra de Deus, como o seu
homônimo bíblico (Atos 6 e 7). Aos pais e
avós, damos os nossos parabéns e compartilhamos ações de graças ao SENHOR.
RELATÓRIO DE NOSSAS CONSTRUÇÕES
Estamos terminando o reboco do muro
(parte externa), e na próxima semana trabalharemos na construção da calçada e do
estacionamento externo. Pedimos oração
pelo Augusto, pois ele continua com problemas na coluna.
CRISTO: ONTEM, HOJE E SEMPRE
PASSEIO MUSICAL PELAS PROFECIAS
MILENARES ACERCA DE JESUS
Nosso mês é dedicado ao evangelismo
pessoal e de massa. Estamos agendando
(e orando muito) para realizarmos programações evangelísticas fora dos portões da
igreja. Levaremos o coral e toda a igreja
para os seguintes locais (já agendados e
confirmados):
Dia 11 (sábado) – às 19 horas
Pão de Açúcar - Otávio Bonfim
Av. Bezerra de Menezes.
Dia 18 (sábado) – às 19 horas
Hiper Bom Preço
Av. Bezerra de Menezes
Dia 19 (domingo) – às 19 horas
Praça Conjunto Polar
Culto Evangelístico ao Ar-Livre
“Se Deus é por nós,
quem será contra nós?”
Romanos 8:31
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